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 P10 رقم السیاسة 

 06/10/2020 تاریخ االعتماد 

   15/20اعتمد مجلس اإلدارة بدورتھ األولى ھذه السیاسة برقم المحضر  محضر االعتماد

 انقر ھنا محضر مجلس اإلدارة باعتماد السیاسة لالطالع على  نسخة االعتماد
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 مقدمة 

الغرض من ھذه السیاسة التعریف بالمبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع الموارد المالیة من  
 .ختلف المصادر للجمعیةم

 النطاق 

لجامعي   المحددة  والمسؤولیات  التبرعات  جمع  في  العامة  المسؤولیات  السیاسة  ھذه  تحدد 
 ستخدام األموال والمسؤولیة عنھا. التبرعات ومانحیھا، وفیما یتعلق با 

 البیان

 تضمن الجمعیة وكل ما یتبعھا على حدة أن: 

 . والشفافیةعمل على الدوام بطریقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة  ت .1
 ا.ا، بقوانینھا الساریة ولوائحھا وبمبادئھا وممارساتھ، في جمیع أنشطتھملتزت .2
الجمعیةیعتبر   .3 إدارة  األموال. وعلیھم    مجلس  إلیھم  قدموا  أمام من  أنفسھم مسؤولین 

الصور التي تستغل بؤس اإلنسان، أو تمس، االمتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم و
 بأي شكل من األشكال، بكرامتھ.

موقعھم لتحقیق منفعة شخصیة. وعلیھم أال یقبلوا كتعویض   منسوبو الجمعیةال یستغل   .4
 سوى أجرھم أو األتعاب المحددة لھم.

بشأن حقوق المتبرعین. بأي الئحة تصدر من الجھات المشرفة علیھا،    الجمعیةلتزم  ت .5
للمتبرعین، أوال وقبل كل شيء، الحصول في حینھ على المعلومات الكاملة عن   ویحق

 كیفیة استخدام أموالھم.  
أجلھا، وذلك  .6 الذي ُجمعت من  تم جمعھا في األغراض  التي  األموال  تُستخدم جمیع 

 .التي اتفق علیھازمنیة الفترة الخالل 
نسب .7 في  الحاالت محصورة  التبرعات في جمیع  تكلفة جمع  الدخل تبقى  مئویة من  ة 

مقبولة عامة داخل أوساط مھنة جمع التبرعات ومن الجمھور. ویكون ھناك توازن 
 مناسب بین التكالیف والدخل والجودة. 

یطبق نظام محاسبي معترف بھ لتتبع حركة التبرعات ومراقبتھا. وإعداد تقاریر دقیقة  .8
ة إنفاقھا والنسبة الصافیة في حینھ ونشرھا علنا، متضمنة المبالغ التي تم جمعھا وكیفی 

 .للنشاطالمخصصة للھدف أو 
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 :لمسؤولیات ا

وعلى جمیع األفراد الذین یتولون جمع التبرعات    أنشطة الجمعیةتطبق ھذه السیاسة ضمن  
 أو من المصادر األخرى. غیر الربحي الخاص أوالعام أو من القطاع 

لقواعد األخالقیة والسلوك  توقیع مدونة اویشجع أولئك الذین یُستخدمون لجمع التبرعات على  
 . المھني

 المراجع 

االجتماع   الجمعیة في  إدارة  في السیاسة    ) ھذهاألولى) في دورتھ (15/20(اعتمد مجلس 
 ت جمع التبرعات الموضوعة سابقا.  وتحل ھذه السیاسة محل جمیع سیاسا .2020/ 06/10


